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PUBLICIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O
FORNECIMENTO DE EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS
(NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) E
SERVIÇOS ASSOCIADOS
A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada está desenvolvendo o Projecto de Gás Natural
Liquefeito – GNL (Projecto Mozambique LNG) no Distrito de Palma, no norte de Moçambique. Um contrato de fornecimento de embarcações marítimas e serviços associados é necessário
para auxiliar a execução de uma campanha de construção de poço como parte do projecto.
A Total E&P Mozambique Area 1, Limitada convida as empresas interessadas a enviar
uma Manifestação de Interesse para o fornecimento de embarcações marítimas e serviços
associados, que devem incluir, entre outros, o fornecimento de serviços de gestão, recursos
humanos, processos, materiais, ferramentas, equipamentos, certificações aplicáveis e instalações necessárias para garantir que o trabalho seja realizado de forma segura e económica,
de acordo com os requisitos da Total E&P Mozambique Area 1, Limitada para o projecto.

EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION
OF MARINE VESSELS (MULTI-PURPOSE SUPPLY
VESSEL) AND ASSOCIATED SERVICES
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada is developing the Mozambique Liquid
Natural Gas (LNG) Project in Palma District in Northern Mozambique. A Marine
Vessels and Associated Services contract is required to be provided to support the
execution of a well construction campaign as part of the project.
Total E&P Mozambique Area 1, Limitada invites interested entities to submit an
Expression of Interest for the provision of Marine Vessels and Associated Services
which shall include, but not be limited to, the provision of management, personnel,
processes, materials, tools, equipment, applicable certifications, and facilities as may
be required to ensure that work is carried out safely and cost effectively in accordance
with Total E&P Mozambique Area 1, Limitada’s requirements for the project.

Resumo do Âmbito do Trabalho

Scope of Work Overview

O âmbito do trabalho deve incluir, entre outros, os seguintes serviços:

The scope of work shall include, but not limited to, the following services:

• Transporte e manuseio de carga de convés da empresa (fornecimento para campos de
petróleo);
• Transporte e manuseio de fontes radioativas, produtos químicos, combustível, água,
lama líquida, produtos secos a granel, etc. com capacidade de bombeamento/transferência;
• Assistência para operações de segurança em prontidão (safety-stand-by operations) na
área de trabalho, incluindo combate a incêndios, resgate a bordo e vigilância;
• Assistência para operações de segurança-resgate na área de trabalho.
• Capacidade de instalar 83 MT (excluindo o peso do bloco de gancho do guindaste, o
peso de (2000 metros) cabo de aço e DAF) da embarcação e instalá-lo na profundidade da
água de 2000 metros - Queda única.
• Implantação de equipamentos de contingência para derramamento de óleo causado
pela empresa.

•
Transportation and handling of company’s deck cargo (oilfield supplies);
•
Transportation and handling of radioactive source, chemicals, fuel, water,
liquid muds, bulked dry products, etc. with pumping/transferring capabilities;
•
Assistance for safety-stand-by operations in the area of work including firefighting, man overboard rescue, watch keeping;
•
Assistance for safety-rescue operations in the area of work;
•
Ability to deploy 83 MT (excluding the weight of the crane hook block,
the weight of the (2000 meters) wire rope and DAF) from the vessel and deploy it to
2000-meter water depth – Single fall.
•
Deployment of oil-spill contingency equipment provided by company.

Apresentação de Requisitos Preliminares:
1. Todas as empresas interessadas em fazer negócios com a Total E&P Mozambique
Area 1, Limitada, devem registar-se em http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. As empresas interessadas devem igualmente enviar uma Manifestação de Interesse
incluindo:
• O operador do navio deve possuir um certificado internacional de Gestão de Segurança
Internacional (ISM) (o Código Internacional de Gestão para a Operação Segura de Navios
e para Prevenção da Poluição, conforme adoptado pela Organização pela resolução A.741
(18), que pode ser alterada pela Organização);
• O operador do navio deve descrever a sua experiência com a TOTAL no projecto de
águas profundas com esse tipo de embarcação;
• Lista de navios de apoio à plataforma operados pelo operador do navio;
• O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão classificados por um
membro da Associação Internacional de Sociedades de Classificação;
• O operador do navio deve confirmar que os navios propostos estão registados no OVID;
• Lista de incidentes/acidentes registados pelo operador do navio nos últimos dois anos.

Preliminary Submission Requirements:
1. All contractors who wish to do business with Total E&P Mozambique Area 1,
Limitada should register at http://www.mzlng.com/opportunities/suppliers.
2. Interested contractors shall also submit an Expression of Interest together with
the following documentations:
• Vessel’s operator must hold a valid International Safety Management (ISM) certificate (the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for
Pollution Prevention as adopted by the Organization by resolutionA.741(18), as may
be amended by the Organization).
• Vessel’s operator must describe their experience with TOTAL in Deep water Project with this type of vessels.
• List of Platform Support Vessels operated by the Vessel’s operator.
• Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are classed by a member
of the International Association of Classification Societies.
• Vessel’s operator must confirm that the proposed vessels are OVID registered.
• List of Vessel’s operator recordable incidents / accidents for the last two years.

As partes interessadas que pretendam participar como uma Joint Venture ou Consórcio
deverão ter um Contrato de Joint Venture ou de Consórcio integralmente celebrado, incluindo o período de sua duração e a forma de participação dos membros da Joint Venture ou
Consórcio.

If the Expression of Interest is submitted by a consortium, it shall be accompanied
by the joint venture agreement which must define the terms and conditions of the
consortium. The period of its duration and the form of participation of the members
of the consortium.

Após a recepção das Manifestações de Interesse, a Total E&P Mozambique Area 1, Limitada poderá seleccionar empresas para uma pré-qualificação adicional. A apresentação
de uma Manifestação de Interesse não garante que uma empresa receba um convite para a
apresentação de propostas.

Following receipt of Expression of Interest, Total E&P MozambiqueArea 1, Limitada may select companies for further pre-qualification. Submission of an Expression
of Interest does not guarantee that a contractor will receive an invitation to tender.

A Manifestação de Interesse com o assunto FORNECIMENTO DE EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS (NAVIO DE FORNECIMENTO POLIVALENTE) E SERVIÇOS ASSOCIADOS deve ser submetida até 17 horas do dia 30 de Março de 2020,
para o seguinte endereço electrónico: ep.rsccontractsMOZ@total.com.

The Expression of Interest with the subject: PROVISION OF MARINE
VESSELS AND ASSOCIATED SERVICES shall be submitted no later than
17:00 hours (UTC+2) of 30th March 2020 to the following electronic address:
ep.rsccontractsMOZ@total.com.

